
PHONEGURU™
BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA PRO MOBILNÍ TELEFONY

KOMPONENTY:

PhoneGuru

LED světlo

• Nabíjení: modré světlo
• Nesprávné nabíjení: blikající světlo

USB konektor

NABÍJENÍ VE SVISLÉ POLOZE NABÍJENÍ VE VODOROVNÉ POLOZE     

BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

• Připojte produkt ke zdroji napájení USB.
• Umístěte výrobek do nabíjecí oblasti (vodorovně i svisle), začátek nabíjení je indikován modrým světlem.
• Pokud mobilní telefon nepodporuje bezdrátové nabíjení nebo je bezdrátová nabíječka zablokována jinými 

předměty, kontrolka bliká. 

NÁVOD K POUŽITÍ:



POPIS:           

• Barva: Černá a bílá 
• Materiál: ABS-plast
• Rozměry: 9,8 cm x 9,8 cm x 14,2 cm
• Hmotnost: 230 g
• Výkon: 10W
• Nabíjecí frekvence: 100-205 kHz
• Nabíjecí proud: 1000 mA

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

VAROVÁNÍ: Lidé s kardiostimulátorem nebo jinými zdravotními přístroji by se měli před použitím 
produktu poradit s lékařem. Výrobek může ovlivnit provoz implantabilních zdravotních přístrojů. Při 
používání musíte být od výrobku vzdáleni nejméně 50 cm.

VAROVÁNÍ: Výrobek se může zahřát a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

• NEPONOŘUJTE výrobek do vody nebo jiných kapalin. Zabraňte jakémukoli kontaktu s vodou. 
• NEDOTÝKEJTE se výrobku mokrýma rukama.
• NEPOUŽÍVEJTE výrobek mimo teplotní rozsah -20 °C až 40 °C.
• NENECHÁVEJTE výrobek na přímém slunci, světle a vysoké teplotě.
• NENECHÁVEJTE výrobek na kluzkém povrchu, protože by mohl spadnout a poškodit se.
• NEPOUŽÍVEJTE produkt v blízkosti magnetických karet, magnetických záznamových médií nebo jiných 

přesných přístrojů.
• Výrobek NEDEMONTUJTE a NEPOUŽÍVEJTE díly, které nejsou součástí dodávky.
• NEUMÍSŤUJTE   žádné předměty mezi destičku bezdrátového nabíjení a mobilní telefon.
• NEPŘEKRAČUJTE maximální povolené napětí zásuvky při použití zástrček nebo jiných kabelů.
• NEPOUŽÍVEJTE cestovní adaptéry.
• Používejte výrobek mimo dosah dětí, osob se zvláštními potřebami a domácích zvířat.

Před použitím si přečtěte přiložený návod.

Správný odhoz odpadků
Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek není podle EU pokládán 
za směsný domovní odpad. Zajištěním správného třídění odpadu zabráníte negativním dopadům na okolí a lidské 
zdraví. Recykláž materiálů pomáhá při ochraně přírodního prostředí a přírodních virů. Podrobnější informace 
o recyklaci tohoto výrobku získáte u zodpovědných služeb, v centrech pro odvoz domovního odpadu nebo v 
ob#chodě, ve kterém jste výrobek zakoupili. Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky platných směrnic 
EU.


